یارانه معیشتی فردا واریز میشود
هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت  ۲۴:۰۰روز سه شنبه مورخ  ۱۰/۰۴/۱۳۹۹به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
یارانه معیشتی فردا واریز میشود   ،سازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد ،همانند هفت دوره قبل خانواده های یک نفره 55
هزار تومان ،خانواده های دو نفره  103هزار تومان ،خانواده های سه نفره  138هزار تومان ،خانواده های چهار نفره  172هزار
تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر  205هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.

پلیسهای سیاهپوست آمریکا

نیز قربانی نژادپرستی هستند
پلیسهــای سیاهپوســت
آمریــکا نیــز ماننــد
شــهروندان سیاهپوســت
ایــن کشــور ،قربانــی
نژادپرســتی نظاممنــد
.
هســتند
روزنامــه واشــنگتن تایمــز
روز دوشــنبه در گزارشــی نوشــت ،پلیسهــای
سیاهپوســت آمریــکا نیــز ماننــد شــهروندان
سیاهپوســت ایــن کشــور ،قربانــی نژادپرســتی
نظاممنــد هســتند و از ســوی همــکاران
سفیدپوســت خــود تحقیــر میشــوند.
اخبــار بیــن الملل-مــاه گذشــته افســران
پلیــس ســیاه پوســتی کــه بیــن شــهروندان
ســیاه پوســت و پلیــس سفیدپوســت گرفتــار
شــده انــد اتفاقاتــی فراواقعــی را تجربــه کردنــد.
آنهــا کــه در صفــوف مقــدم پلیــس بــوده اند در
معــرض پرتــاب ســنگ معترضــان قــرار گرفتند   .
معترضــان مــی گوینــد درک نمــی کننــد کــه
چطــور یــک ســیاه پوســت مــی توانــد بخشــی
از دســتگاه نژادپرســت پلیــس باشــد.
افســران ســیاه پوســت آمریکایــی مــی گوینــد
نســبت بــه پلیــس سفیدپوســت بــا چالــش
هــای بیشــتری مواجــه هســتند هرچنــد
کــه اکنــون احســاس همــدردی بیشــتری بــا
معترضانــی دارنــد کــه بــه آن توهیــن مــی
کننــد.
واشــنگتن تایمــز بــا شــش نفــر از افســران
پلیــس ســیاه پوســت کــه در حــال خدمــت
یــا بازنشســته دربــاره تجــارب شــان مصاحبــه
کــرده اســت .همگــی آنهــا تاییــد کردنــد کــه
در شــغل خــود در معــرض نژاپرســتی ناشــی از
خــودداری افســران سفیدپوســت از صحبــت و
شــنود آنهــا در خودروهــای پلیــس آنهــا بــوده
انــد.
افســران مصاحبــه کننــده بــا ایــن روزنامــه
اذعــان کــرده انــد کــه مــورد توهیــن لفظــی
همــکاران سفیدپوســت خــود بــوده و کمتــر بــا
ارتقــای شــغلی بــه ویــژه افســران زن مواجــه
بــوده انــد.
موضــوع نژادپرســتی در پلیــس آمریــکا بــه
دنبــال کشــته شــدن جــورج فلویــد شــهروند
آمریکایــی ســیاه پوســت بــه دســت پلیــس
ســیاه پوســت در شــهر میناپولیــس بــه
اعتــراض هــای گســترده در ایــن کشــور
منجــر شــد .برخــی از سیاســتمداران خواســتار
کاهــش بودجــه پلیــس شــده انــد و کنگــره
آمریــکا در حــال بررســی اســتانداردهای
جدیــد بــرای عملکــرد پلیــس اســت.
وزارت دادگســتری آمریــکا نیــز اعــام کــرده
کــه بیــش از  ۱۵هــزار ســازمان در ایــن کشــور
بیــش از  ۷۰۰هــزار افســر پلیــس را اســتخدام
کــرده انــد .ادارات پلیــس محلــی شــامل ۴۶۰
هــزار پلیــس تمــام وقــت اســت.
براســاس گــزارش مرکــز آمــار قضایــی در
آمریــکا حــدود  ۱۱درصــد از ایــن نیروهــای
پلیــس ســیاه پوســت هســتند و در دو ســال
گذشــته ایــن تعــداد ثابــت بــوده اســت .ســهم
التیــن تبارهــا از  ۸درصــد بــه  ۱۲.۵درصــد
در ترکیــب پلیــس در بــازه زمانــی مذکــور
افزایــش یافتــه اســت  و ســهم آنهــا در مقایســه
بــا پلیــس ســیاه پوســت بیشــتر اســت.
آمریکایــی هــا مــی گوینــد دشــوار مــی تــوان
بیــن نژادپرســتی بــا اســتفاده بیــش از حــد از
قــوه قهریــه توســط پلیــس ارتبــاط برقــرار کرد
امــا تحقیقــات ســال  ۲۰۱۹میــادی نشــان می
دهــد کــه احتمــال کشــته شــدن افــراد ســیاه
پوســت بــه دســت پلیــس سفیدپوســت ۲.۵
برابــر افــراد سفیدپوســت اســت.
پیشــتر نیــز کشــته شــدن شــهروندان ســیاه
پوســت بــه دســت پلیــس سفیدپوســت
اعتراضاتــی را در آمریــکا برپــا و خشــم عمومــی
و انتقــاد شــدید مدافعــان حقــوق بشــر در
داخــل و خــارج آمریــکا را برانگیختــه بــود.

قالیباف:
دغدغه مجلس تنها
پیگیری مسائل مردم است
رئیــس مجلــس در شــبکه اجتماعــی در
توئیــت اول چنیــن نوشــت« :دغدغــه مجلــس
تنهــا و تنهــا پیگیــری مســائل مــردم اســت.
دعــوت افتتــاح مرکــز داده را پذیرفتــم چــون
معتقــدم اقتصــاد دیجیتــال واقعیتــی اســت کــه
میتوانــد تحولــی شــگرف بــه نفــع وضعیــت
اقتصــادی مــردم ایجــاد کنــد و ایــن طــرح از
گامهــای ابتدایــی تأمیــن زیرســاختهای آن
تحــول اســت».
قالیبــاف در ادامــه تأکیــد کــرد »:اینکــه مــا
نتوانســتهایم بــر خــاف برخــی کشــورها،
از ســهم  5درصــدی اقتصــاد دیجیتــال در
تولیــد ناخالــص داخلــی فراتــر رویــم نتیجــه
بیتوجهــی سیاســتگذاران و آمــاده نبــودن
مجریــان بــرای تحــول اســت؛ وگرنــه نیــروی
انســانی بــه روز ،توانمنــد و بــا انگیــزه مــا
میتوانــد «چرخــش بــه ســمت اقتصــاد
دیجیتــال» را بــا قــدرت رقــم بزنــد.
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لبیک رئیسی به تاکیدات رهبرانقالب:

مبارزه با فساد دنبال میشود
رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه تاکیــدات
رهبــر انقــاب در رابطــه بــا رویکــرد مبــارزه بــا
فســاد در قــوه قضاییــه گفــت :مســئله مبــارزه
بــا فســاد امــری مقطعــی نیســت؛ بلکــه امــری
مســتمر اســت کــه بــه صــورت پیگیــر دنبــال
میشــود  .آیــت اهلل رییســی در جلســه شــورای
عالــی قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام
معظــم رهبــری کــه در ارتبــاط تصویــری بــا
رییــس و مســئوالن عالــی قضایــی و همچنیــن
رؤســای کل دادگســتریهای سراســر کشــور
ایــراد شــد ،بــا یــادآوری موضــوع تحــول ،اظهار
کــرد :همــه بخشهــای قــوه قضاییــه بایــد در
تحــول نقــش آفرینــی کننــد تــا جریــان تحــول
بــرای مــردم ملمــوس شــود و مــردم ،مســئوالن
و همــکاران در قــوه قضاییــه احســاس کننــد
کــه تحــول در حــال ایجــاد اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر انقــاب در
رابطــه بــا رویکــرد مبــارزه بــا فســاد در قــوه
قضاییــه و بــا بیــان اینکــه قــدردان تاییــدات
مقــام معظــم رهبــری در قبــال رویکــرد ضــد
فســاد قــوه قضاییــه هســتیم ،گفــت :مســئله
مبــارزه بــا فســاد امــری مقطعــی نیســت؛
بلکــه امــری مســتمر اســت کــه بــه صــورت
پیگیــر دنبــال میشــود .رییــس قــوه قضاییــه
تصریــح کــرد :دادســراها و شــعبی کــه
پروندههــای اقتصــادی را رســیدگی میکننــد
و دادگاههایــی کــه در امــر مبــارزه بــا فســاد
اقتصــادی ،پروندههایــی را مــورد رســیدگی
قــرار میدهنــد ،بــا قــوت بایــد کار خودشــان
را ادامــه دهنــد و بــر اســاس تاکیــدات رهبــر

معظــم انقــاب ،حــق و عدالــت ،محــور کار
آنهــا در تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری
و پیگیــری و اقــدام باشــد .آیــت اهلل رییســی
افــزود :همــه بخشهــای دادســرایی و
دادگاهــی بــه ویــژه در تهــران کــه مرکزیــت
ایــن رســیدگی وجــود دارد ،بایــد کارشــان
را بــا قــوت دنبــال کننــد .وی بــا تاکیــد بــر
اینکــه مســئله رســیدگی بــه مفاســد اقتصــادی
امــر موســمی ،مقطعــی و تشــریفاتی نیســت،
بلکــه امــری واقعــی اســت کــه همــواره بایــد بــا
قــوت ادامــه یابــد تــا ســامت نظــام اداری در
کشــور را تضمیــن کنــد ،گفــت :بــدون تردیــد
الزمــه مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی ،ســامت
درون دســتگاه قضایــی اســت و ارتقــاء ســامت
درون دســتگاه قضایــی و حفــظ ســامت آن
یــک الــزام اســت کــه بــه هیــچ عنــوان نبایــد
از آن غفلــت کرد.رییــس قــوه قضاییــه خطــاب
بــه کارکنــان و قضــات دســتگاه قضایــی ،اظهــار
کــرد :هرگونــه ناســامتی در دســتگاه قضایــی
بایــد بــزرگ تلقــی گــردد و نســبت بــه آن
عکــس العمــل مناســب نشــان داده شــود.
آیــت اهلل رییســی حفــظ ســامت دســتگاه
عدلیــه را یــک الــزام و ضــرورت دانســت و بیــان
داشــت :الزمــه موفقیــت آمیــز بــودن مبــارزه بــا
فســاد آن اســت کــه ســامت اداری و ســازمانی
دســتگاه قضایــی کامــا حفــظ و تضمین شــود.
وی بــا خاطرنشــان کــردن تاکیــد رهبــر
انقــاب در ارتبــاط بــا گزارشــگران و اعــان
کننــدگان فســاد و ناهیــان از منکــر گفــت:
ناهیــان از منکــر بایــد بداننــد نظــام حقوقــی

خانههای  ۲۵متری دردی از مشکل مسکن دوا نمیکند

کشــور پشــتیان آنهاســت .آیــت اهلل رییســی
بــا اشــاره بــه دســتورالعمل نحــوه مشــارکت
و تعامــل نهادهــای مردمــی بــا قــوه قضاییــه
ادامــه داد :ســازوکار حقوقــی و قانونــی حمایت
از گزارشــگران فســاد در ایــن دســتورالعمل
پیــش بینــی و ســاختار حقوقــی مبتنــی بــر
قانــون تهیــه و ابــاغ شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــکاران در
قــوه قضاییــه ایــن دســتورالعمل ر ا
بــا دقــت مــورد توجــه قــرار دهنــد و
تقســیم کار در مــورد آن صــورت گیــرد،
تصریــح کــرد :دســتورالعمل و همــه بندهــای
آن مســتند بــه قانــون و مبتنــی بــر قوانیــن
مصــوب اســت.
رییــس قــوه قضاییــه یــادآور شــد:
گزارشــگران فســاد و ناهیــان از منکــر مــورد
حمایــت قــرار میگیرنــد و بــه لحــاظ حقوقی
و قضایــی مجموعــه قضایــی حامــی آنهاســت
و هیچکــس نبایــد متعــرض آنهــا شــود و
اقدامشــان مــورد حمایــت و پیگیــری قــرار
میگیــرد .وی حمایــت از تولیــد را مــورد تاکید
قــرار داد و افــزود :هیــچ کارگاه و کارخانهای در
کشــور نبایــد دچــار توقــف و تعطیلــی شــود و
همچنــان کــه همــت صــورت گرفتــه در ســال
 98باعــث شــد کــه بــا موفقیــت کارگاههــا و
کارخانههایــی از تعطیلــی و توقــف حفــظ
شــوند ،بــا همیــن قــوت نیــز در ســال جــاری
کار دنبــال شــود .آیــت اهلل رییســی بــا اشــاره
بــه اینکــه حفــظ اشــتغال و رونــق و جهــش
تولیــد در دســتور کار قــوه قضاییــه اســت،

روحانی را استیضاح می کند؟

اظهــار کــرد :اگرچــه در همــه بخــش هــای
کشــور بایــد اینگونــه باشــد ،ولــی در دســتگاه
قضایــی ایــن موضــوع بایــد توســط بخشهــای
نظارتــی مثــل ســازمان بازرســی و دادســتانها
در سراســر کشــور بــا جدیــت دنبــال شــود و
امــری ضــروری اســت.
رییــس قــوه قضاییــه خاطرنشــان کــرد :در
ســال جــاری هــم کمــک دســتگاه قضایــی بــه
دولتمــردان و مســئوالن در ایــن میــدان آن
اســت کــه مســاعدت کننــد کــه هیــچ کارگاه و
کارخانــه ای تعطیــل نشــود و رونــق تولیــد در
عمــل و اجــرا وجــود داشــته باشــد.

یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس
شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه دولــت
ت گــذاری همــراه بــا برنامههــای
بایــد سیاس ـ 
کارشناســی بــرای ســاماندهی بــازار مســکن
داشــته و از ارائــه طرحهــای متعــدد کــه راه
بــه جایــی نمیبرنــد فاصلــه بگیــرد.
مجتبــی یوســفی دربــاره طــرح ســاخت
مســکنهای  ۲۵تــا  ۴۰متــری بــرای
ســاماندهی بــازار مســکن بیــان کــرد :ایــن
طرحهــا آنچــه را کــه در ذهــن انســان تداعــی
میکنــد ایــن اســت کــه دولــت هیــچ برنامــه
و سیاســتگذاری مشــخصی در هفــت ســال
گذشــته بــرای ســاماندهی بــازار مســکن،
تولیــد مســکن و کنتــرل قیمــت نداشــته
اســت.وی در ادامــه اظهــار کــرد :امــروز
افزایــش لجامگســیخته قیمــت مســکن بــه
قشــر مســتضعف و متوســط جامعــه فشــار
زیــادی آورده و ســفره مــردم را هــر روز

کوچکتــر میکنــد .مشــکل بــازار مســکن
نیــز بــا ســاخت خانههــای  ۲۵تــا  ۴۰متــری
حــل نمیشــود .سیاســت دولــت بایــد در
ایــن حــوزه بــا برنامهریــزی و کار کارشناســی
روشــن شــود.
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای
اســامی تصریــح کــرد :در طــول ســالهای
گذشــته مــا شــاهد ارائــه طــرح مســکن
اجتماعــی ،مســکن اولیهــا و مســکن ملــی
بودهایــم و تقریبــا هــر دو ســال یکبــار یــک
طــرح ارائــه شــده کــه بــه ســرانجامی نیــز
نرســیده اســت .هیــچ کــس گزارشــی از
ســرانجام ایــن طرحهــا ارائــه نمیکنــد.
یوســفی در ادامــه تاکیــد کــرد :مــا براســاس
آمــار ســاالنه بــه  ۹۰۰هــزار واحــد مســکن
کــه  ۲۰۰هــزار روســتایی و  ۷۰۰هــزار
شــهری اســت نیــاز داریــم  ۳۰۰هــزار واحــد
توســط مــردم ســاخته میشــود و در بخــش

شــهری فاصلــه  ۴۰۰هــزار تایــی بــا میــزان
نیــاز جامعــه داریــم کــه بــرای ســاخت آن
بایــد مشــوقهایی بــرای انبوهســازان و
شــرکتهای معتبــر در نظــر گرفتــه شــود تــا
نیــاز مــردم بــرآورده شــود.
ایــن عضو کمیســیون عمــران مجلــس در ادامه
بــا اشــاره بــه تاثیــر اجــرای قانــون مالیــات بــر
خانههــای خالــی بــر ســاماندهی بــازار مســکن
بیــان کــرد :اجــرای ایــن قانــون میتوانــد
خانههــای خالــی را بــه چرخــه عرضــه
بازگردانــد و بــا اخــذ مالیــات در چارچــوب
تعییــن شــده دیگــر بــرای کســی ســود
نمیکنــد تــا نــگاه ســرمایهای بــه مســکن
داشــته باشــد .امــروز آنچــه کــه موجــب ورود
دالالن بــه بــازار مســکن شــده اســت عرضــه
زمیــن اســت و در تمــام کشــورهای پیشــرفته
و کشــورهایی کــه در ســاخت مســکن موفــق
بودهانــد از قیمــت زمیــن شــروع کــرده و ایــن
مســاله را حــل کردنــد.
یوســفی در پایــان افــزود :بــه طــور کلــی مــا
نمیتوانیــم جلــوی خریــد و فــروش مســکن را

چــه از لحــاظ قانونــی و چــه از لحــاظ شــرعی
بــرای مــردم بگیریــم ،امــا میتوانیــم بــا ارائ ـه
طرحهایــی دالالن را از خریــداران واقعــی
جــدا کنیــم .بــه عنــوان مثــال فــردی کــه در
طــول ســه مــاه بیــش از یــک بــار اقــدام بــه
خریــد و فــروش مســکن کنــد ،قطعــا خریــدار
واقعــی نیســت و بــا اخــذ مالیــات میتــوان بــه
عنــوان یــک ابــزار بازدارنــده جلــوی ایــن افــراد
ایســتاد.

نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی در یــک
نشســت مجــازی ضمــن قدردانــی از رئیــس
جمهــور آمریــکا بــرای همســویی بــا ایــن
رویکــرد ایــن رژیــم در برابــر ایران ،خواســتار
اعمــال تحریمهــای بیشــتری علیــه ایــران
شــد.
بــه گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز
بــه نقــل از شــبکه صهیونیســتی آرتــوز
شــوا ،بنیامیــن نتانیاهــو نخســتوزیر
رژیــم صهیونیســتی در نشســت مجــازی
«مســیحیان متحد بــرای اســرائیل»(CUFI
)اظهــارات ضدایرانــی خــود را تکــرار کــرد و
گفــت :از رئیــس جمهــور ترامــپ بــه خاطــر
تمــام کارهایــی کــه بــرای اســرائیل انجــام
داده اســت ،متشــکرم .اســرائیل هیــچگاه

دوســت بهتــری در کاخ ســفید نداشــته
اســت .امنیت اســرائیل بــا تصمیم جســورانه
رئیــس جمهــور ترامــپ بــرای خــارج شــدن
از توافــق هســتهای خطرنــاک بــا ایــران
بیانــدازه تحکیــم شــده اســت.
نتانیاهــو کــه توافــق هســتهای ایــران را
«کاری بیهــوده» توصیــف کــرد بــا مطــرح
کــردن ادعاهایــی علیــه ایــران ادامــه داد:
مــا ماننــد همیشــه در ممانعــت از تولیــد
تســلیحات هســتهای توســط حکومتــی
کــه وعــده از میــان برداشــتن تنهــا کشــور
یهــودی را میدهــد مصمــم هســتیم .زمــان
آن رســیده اســت کــه تمــام کشــورهای
مســئول بــه آمریــکا ملحــق شــده و ایــران
را تحریــم کننــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،ادعــای همیشــگی
نتانیاهــو دربــاره وجــود اهــداف نظامــی در
برنامــه هســتهای ایــران در حالــی مطــرح
میشــود کــه مقامــات کشــورمان بارهــا
تاکیــد کردهانــد بنــا بــر فتــوای رهبــر معظم
انقــاب اســامی کــه تولیــد ،نگـهداری و بــه
کار گرفتــن تســلیحات هســتهای را حــرام
اعــام کردهانــد ،برنامــه هســتهای ایــران
اهدفــی صلحآمیــز را دنبــال میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،وزارت امــور خارجــه دولــت
آمریــکا نیــز کــه همــواره رویکــری در
راســتای رویکــرد رژیــم صهیونیســتی درباره
برنامــه هســتهای ایــران داشــته اســت ،اخیرا
در گزارشــی موســوم بــه پایبنــدی و پیــروی
از معاهدههــای کنتــرل تســلیحاتی ،عــدم
اشــاعه تســلیحات هســتهای و خلــع ســاح
دربــاره ایــران اذعــان کــرد :طــی مــدت تهیه
ایــن گــزارش ،ارزیابــی آمریــکا همچنــان این
بــوده اســت کــه ایــران در حــال حاضــر در
فعالیتهــای مهــم مرتبــط بــا طراحــی و

تولید تســلیحات هســتهای مشــارکت نــدارد.

التماس نتانیاهو
از جامعه جهانی علیه ایران

نمک به زخم بازنشستگان ممنوع!
شایســته اســت کــه دولــت و نماینــدگان مــردم
بیشــتر بــه بازنشــتگان رســیدگی نماینــد و
نیازهــای آنهــا را برطــرف کننــد نــه اینکــه نمــک
بــه زخــم هــای آن هــا بپاشــند.
21نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی در پــی اظهــارات مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی در ارتبــاط بــا تفــاوت ســطح زندگی
بازنشســتگان بــه وزیــر رفــاه تذکــر دادنــد و
تاکیــد کردنــد :اظهــارات نســنجیده مدیرعامــل
صنــدوق بازنشســتگی «نمــک پاشــیدن بــه زخم
بازنشــتگان» اســت.
در پــی اظهــارات اکبــر افتخــاری ،مدیرعامــل
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ارتبــاط بــا
حقــوق بازنشســتگان و اظهــارات وی دربــاره
تفــاوت  ســطح زندگــی بازنشســتگان و حقــوق
پرداختــی به بازنشســتگان 21 ،تــن از نمایندگان
مجلــس شــورای اســامی در همیــن رابطــه  بــه
محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی تذکــر دادنــد.

در ایــن تذکــر خطــاب بــه وزیــر رفــاه آمده اســت  :
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری طــی
روزهــای گذشــته در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر
اینکــه آیــا بــا ایــن حقوقــی کــه بــه بازنشســتگان
میدهیــد ،میتوانیــد زندگــی کنیــد؟ گفتــه
بــود :ســطح زندگــی متفــاوت اســت و تنظیماتــی
کــه هــر فــرد در آن زندگــی میکنــد ،تفــاوت
دارد.
ایــن اظهــارات کــه اساســاً در آســتانه ســالروز
رحلــت امــام مســتضعفین بویــی از نحــوه مواجهه
یــک مســئول جمهــوری اســامی بــا ولینعمتــان
ایــن انقــاب عزیــز نبــوده اســت و در چارچــوب
دیــدگاه لیبــرال قابــل تفســیر اســت ،عمـ ً
ا نمک
بــه زخــم بازنشســتگان پاشــیدن اســت و انتظــار
ایــن اســت کــه وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
ضمــن برخــورد متناســب بــا مدیرعامــل صنــدوق
بازنشســتگی از ملــت عزیــز بــه صــورت رســمی
عذرخواهــی کنــد.

سیاسی

وضعیــت اقتصــادی کشــور
بــه ویــژه اوضــاع معیشــتی
مــردم ایــن روزهــا اوضــاع
خوبــی نیســت  ،گرانــی
مســکن از ســویی و بــاال
رفتــن قیمــت انــواع مــواد
غذایــی و مــورد احتیــاج مــردم
باعــث شــده ســفره مــردم کوچــک تــر از قبــل
شــود .از ســوی دیگــر دالر نیــز ایــن روزهــا بــه
نزدیکــی  20هــزار تومــان رســیده و مشــکالت
فراوانــی بــرای کشــور در موضــوع اقتصــاد
مطــرح اســت.
اخبــار سیاســی -از ســوی دیگــر مجلــس
یازدهــم بــا شــعار مجلــس قــوی و حــل
مشــکالت معیشــتی مــردم تشــکیل شــده
و توانســته آرای مــردم را بــه دســتد آورد
و قــول داده از تمــام ظرفیــت خــود بــرای
بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم بــر اســاس
اختیاراتــش عمــل کنــد زیــرا مهمتریــن و
اصلــی تریــن رکــن اداره کشــور در دســتان
دولــت حســن روحانــی و وزرا اســت و مجلــس
بــا اصــاح و تصویــب قوانیــن و نظــارت مــی
توانــد دولــت را مجبــور بــه کار کــردن کنــد.
بســیاری از کارشناســان سیاســی مــی گوینــد
برخــی وزرای دولــت بــه علــت کــم کاری هــا
چنیــن وضعیتــی را بــرای اقتصــاد کشــور رقــم
زده انــد و بایــد اســتیضاح شــوند.
حجــت االســام ســلیمی عضــو هیــات رئیســه
مجلــس در ایــن خصــوص معتقــد اســت
کــه منشــأ بســیاری از مشــکالت کشــور و
کمبودهایــی کــه وجــود دارد ،بیعرضگــی،
ُکنــدی و ناکارآمــدی برخــی مدیــران اجرایــی
کشــور اســت.
وی تصریــح کــرد :اکنــون شــرایط کشــور
بهگون ـهای اســت کــه مــردم از مســئولین کار،
تــاش و نتیجــه میخواهنــد و بایــد کارهــا
ســرعت بگیــرد ،افــزود :بــرای حــل مشــکالت
نیــاز بــه مدیــران کارآمــد ،بــا انگیــزه و روحیــه
انقالبــی اســت تــا بــا برنامههــای اجرایــی و
کاربــردی مشــکالت و کمبودهــا را برطــرف
کننــد.
ایــن عضــو هیئــت رئیســه مجلــس خطــاب
بــه مســئوالن اجرایــی کشــور هشــداد داد کــه
اگــر مشــکالت  ،مشــکالت قانونــی و مربــوط
بــه نهــاد قانونگــذاری اســت ،بــه مــا اعــام
کنیــد تــا بــا تصویــب یــا در صــورت نیــاز
اصــاح قانــون ،مشــکل قانــون حــل شــود و
اگــر مشــکل نظــارت اســت ،حتمــا مجلــس در
بخــش نظــارت ورود جــدی خواهــد کــرد و بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای نظارتــی پارلمــان
ماننــد اســتیضاح ،ســوال و تذکــر مســائل را از
وزرای کابینــه پیگیــری خواهیــم کــرد ،توقــع
مــا ایــن اســت کــه کارهــا ســرعت بیشــتری
بگیرنــد.
حجــت االســام ســلیمی بــا تأکیــد بــر اینکــه
مجلــس آمادگــی کمــک بــه مســئوالن اجرایــی
را دارد و بایــد حــق مــردم را بگیریــم تصریــح
کــرد :مجلــس یازدهــم ایــن آمادگــی را دارد
تــا بــا اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی بــرای
حــل مشــکالت و همچنیــن برطــرف کــردن
کمبودهــا بــه دولــت کمــک کنــد.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا اســتیضاح وزرای
دولــت توســط مجلــس یازدهــم رقــم
می خورد یا نه؟

«مراقب انقالبمان باشیم»
مــن در میــان شــما باشــم و یــا نباشــم بــه
همــه شــما وصیــت و ســفارش میکنــم
کــه نگذاریــد انقــاب بــه دســت نااهــان
و نامحرمــان بیفتد.انقــاب اســامی ایــران
در بطــن و ماهیــت خــود حامــل ارزشــهای
بنیادیــن انســانی و اخالقــی بــوده اســت و
اساســا بــر همیــن مبنــا بــه پیــروزی رســید
ایــن انقــاب هــدف خــود را آســایش دنیــا و
ســعادت آخــرت انســان قــرار داد و یگانــه رمــز
موفقیــت و پیــرزوی انقــاب رعایــت کامــل
حقــوق و کرامــت و منزلــت مــردم مــی باشــد.
شــاکله انقــاب اســامی بــر حضــور و مشــارکت
مــردم قــرار گرفتــه اســت و بــر همیــن اســاس
مقــام معظــم رهبــری پایبنــدی بــه مبانــی و
آرمــان هــای انقــاب ،پایبنــدی بــه اســتقالل
همــه جانبــه کشور،دشــمن شناســی و تقــوای
دینــی و سیاســی را از شــاخص هــای انقالبــی
بــودن برشــمردند کــه همــه شــاخص هــای
انقالبــی گــری فــوق بــر مــدار مردمســاالری
واقــع شــده اســت و بــه همیــن دلیــل دشــمن
از همــان بــدو پیــروزی انقــاب ،ایجــاد عــدم
اعتمــاد عمومــی بــه مســئولین و ایجاد انشــقاق
و گسســتگی میــان مــردم و حاکمیــت را از
طریــق نفــوذ دادن عوامــل خــود بــه مراکــزی
کــه ارتبــاط مســتقیمی بــه رضایــت و اعتمــاد
عمومــی دارد در دســتور کار قــرار داد .پــس
از چهاردهــه پیــروزی انقــاب اســامی ،امــروزه
شــاهد هســتیم نفــوذ نااهــان و نامحرمــان
در انقــاب بــا شــکل و شــمایل انقالبیگــری
چــه در پوشــش اصولگرایــی و چــه در جامــه
اصــاح طلبــی ،بــا هــدف قــرار دادن عــزت و
عظمــت انقــاب اســامی و بــا افــراط گرایــی و
تنــدروی و ســردادن شــعارهای پررنــگ و لعــاب
و عوامفریبانــه و پوپولیســتی درصــدد امحــای
ارزشــهای انقــاب اســامی هســتند.

